
Sandpiper Bay

Resort highlights

•  Een onvergetelijk uitzicht op de rivier 
Sainte-Lucie

•  Onder leiding van onze G.O® en 
gerenommeerde internationale 
coaches verbetert u uw tennis- en 
fitnesstechnieken

•  Oefen uw swing op de 18-holes golfbaan 
van het Resort of op een van de 
golfbanen* in de omgeving

•  Vakantieplezier tijdens de lessen 
beachvolleybal, of kennismaken met een 
actieve vorm van welzijn

•  Vaar over de rivier of ontdek Miami...

 Verenigde Staten

Florida’s beste all-inclusive familieresort
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∑  VERENIGDE STATEN – SANDPIPER BAY

CLUB MED SANDPIPER BAY
4500 S.E PINE VALLEY STREET, PORT SAINTE LUCIE, Florida
34952 FL, United-States

Samenvatting

 Sport & Activiteiten

 Zwembaden

 Kinderen

 Restaurant & Bars

 Accommodatie

 Maak uw vakantie nog specialer

 Praktische informatie

Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe 
maatregelen toegepast voor uw rust gecombineerd met een 
fantastische vakantie.

Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app 
- uw ideale reisgenoot om uw vakantie voor te bereiden 
en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, 
de infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale 
services om het meeste uit uw vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play

Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles 
voorbereiden om uw aankomst te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Zeilen Kennismaking 6 jaar oud Altijd

Kayak Vrije toegang 16 jaar oud Altijd

Stand Up Paddle Kennismaking 16 jaar oud Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Beach Volleyball Academy Alle niveaus 8 jaar oud Altijd

Tennis Academy Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitness Academy
Groepslessen alle 

niveaus / Vrije 
toegang

11 jaar oud Altijd

Pickleball ü 4 jaar oud Altijd

Voetbal Academy Alle niveaus 10 jaar oud Altijd

Circus Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Basketbal Vrije toegang Altijd

Club Med "Summer Camp"* Groepslessen alle 
niveaus ü Altijd

Voetbal Vrije toegang Altijd

Volleybal Vrije toegang Altijd

Ontspanning ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 8 jaar oud Altijd

Petanque Vrije toegang Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Golf Academy Alle niveaus 8 jaar oud Altijd

Club Med "À la Carte" 
sportkamp*

Groepslessen alle 
niveaus ü Altijd

Excursion* ü ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

Sport & Activiteiten
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Zwembaden

Zwembaden

HOOFDZWEMBAD
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 0.9m / 
2m

Dit grote zoetwaterbad met 
overloop is gunstig gelegen 
bij de bar. Er zijn ligstoelen, 
parasols en douches aanwezig. 
Vanaf de teakhouten ponton 
heeft u een prachtig uitzicht 
over de Sainte-Lucie rivier.

STILTEZWEMBAD EN 
BUBBELBAD
Buitenzwembad

Verwarmd

Diepte (min./max.): 0.9m / 
1.8m

Dit zwembad ligt langs de 
rivier Sainte-Lucie en biedt 
prachtig uitzicht over de 
baai. Het zwembad is enkel 
toegankelijk voor personen 
vanaf 18 jaar. Er is ook een 
bubbelbad aanwezig. Voor 
uw comfort is het zwembad 
uitgerust met ligstoelen, 
douches en parasols.

 

BANENBAD
Buitenzwembad

Verwarmd

Diepte (min./max.): 0.9m / 
2.6m

Dit zoetwaterbad is met 
6 banen geschikt voor banen 
zwemmen. Het zwembad ligt 
nabij "Kidz Village".
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, Baby 
Gym, Spelletjes, Wandelen Altijd

2 tot en met 
3 jaar Petit Club Med®*

Avond Service, Creatieve 
workshops, Baby Gym, 
Spelletjes, Wandelen, 
Kunstatelier, Shows

Altijd

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med®

Groepslessen Beach 
Volleyball, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 

Golfgroepslessen, 
Groepslessen tennis, 
Avondactiviteiten, 

Groepslessen, Zumbatomic®, 
Kunstatelier, Shows, Voetbal 

groepslessen, Mini Club 
Talent Show, Petit Chef 

Program®

Altijd

11 tot en met 
17 jaar Club Med Passworld®

Groepslessen Beach 
Volleyball, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 

Golfgroepslessen, 
Groepslessen tennis, 

Kunstatelier, Shows, Voetbal 
groepslessen

Altijd
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*op aanvraag

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en met 
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, 
Family Shows, Snacktime

4 tot en met 
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, 
Vrije toegang tot de faciliteiten van de golfbaan van het 
Resort, Family Shows, Snacktime, Creatieve en artistieke 

activiteiten, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free 
access to sailing, Vrije toegang tot tennisbanen

11 tot en met 
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, 
Vrije toegang tot de faciliteiten van de golfbaan van het 
Resort, Waterpolo, Snacktime, Creatieve en artistieke 

activiteiten, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free 
access to sailing, Vrije toegang tot tennisbanen

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival Pyjama Club®

2 tot en met 
3 jaar Easy Arrival Pyjama Club®

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival Pyjama Club®

11 tot en met 
17 jaar Easy Arrival

Kinderen
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Restaurants
The Market Place
Hoofdrestaurant

Geniet van het uitzicht over de St. Lucie rivier in dit restaurant gelegen in het 
centrum van het Resort waar de hele familie voor het ontbijt, lunch en diner 
terecht kan. Maak een keuze uit ons assortiment aan internationale gerechten, 
waaronder de Aziatische, Italiaanse, Mexicaanse en Amerikaanse gerechten, 
en een selectie van gezonde gerechten. Tafels in dit rookvrije restaurant voor 
2-8 personen, en er is een ruimte gereserveerd voor volwassenen. Hoge stoelen 
en booster kussens zijn aanwezig.

Lucky Lime
Specialiteitenrestaurant

At the centre of the Resort, a new all-day dining taqueria! Lovingly called Lucky 
Lime, the all-new hotspot, with this huge shady terrace by the river, will be open 
for a late breakfast (think breakfast burrito’s!), late lunch and late night snacks 
(think tacos, burritos, bowls and more).

Bars
SLICE
Hoofdbar

THE INFINITY
Zen Pool bar

RIVERSIDE BAR
Gourmet Lounge Bar

Restaurants
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Superior Deluxe

Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Superior Superior familiekamer 
- Zicht op de Baai

47 1 - 4 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Schoonmaakservice

Superior familiekamers 
met tussendeur - 
Zicht op de Baai

94 4 - 8 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Superior kamer 47 Salonhoek 1 - 4 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Schoonmaakservice

Superior familiekamer 
- Resortcentrum

47 Ruimte voor kinderen 1 - 4 Ligbad, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Superior kamer - 
Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit

47 Salonhoek 1 - 3 Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Deluxe Deluxe kamer 47 Salonhoek 1 - 4 Ligbad, Dubbele wastafel, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Kamer wordt in orde 
gebracht voor de nacht, 
Wasserijservice (met toeslag), 
Strandlaken, Bagageservice, 
Schoonmaakservice, Op aanvraag 
bijgevulde minibar (bevat 
non-alcoholische dranken)

Deluxe familiekamer 62 Afzonderlijke 
slaapruimte voor 
de kinderen

3 - 5 Apart toilet, Haardroger, 
Ligbad, Dubbele 
wastafel, Badjas, 
Pantoffels, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Deluxe kamers 
met tussendeur

94 Salonhoek 4 - 8 Dubbele wastafel, Apart 
toilet, Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Ligbad

Kamer wordt in orde 
gebracht voor de nacht, 
Wasserijservice (met toeslag), 
Strandlaken, Bagageservice, 
Schoonmaakservice, Op aanvraag 
bijgevulde minibar (bevat 
non-alcoholische dranken)

Accommodatie
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*op aanvraag

Excursies

•  Nature getaways : Cruise bij zonsondergang in Florida / Boot Adventure-tour - 2 uur / Fishing

•  Avontuur : Discovery Tour / Boat Eco tour / Luxury Sea scooter rental 30 min or 1 hour / Palm Beach Platinium Tour / 
Regular sea scooter rental 30 minutes or 1 hour / Flyboard / Sensation Tour / Tubing / Jetski Adventure-tour 2 uur - 2-zits 
/ Jetski Adventure-tour 2 uur - 3-zits / Jetski Eco-tour 90 minuten 2-zits / Jetski Eco-tour 90 minuten - 3 zits

Maak uw vakantie nog specialer*
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Praktische informatie

CLUB MED SANDPIPER BAY
Geen minimum leeftijd

Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Aankomst- en vertrektijdenVoor alle verblijfsarrangementen geldt een 
aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur.
- Kamer ’s middags beschikbaar.
- Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur - vertrek uit het 
Resort om 15.00 uur.

TRANSFERS

Transfer van en naar de luchthaven van Palm Beach (60 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Fort Lauderdale (105 min.)
Transfers van en naar de luchthaven van Miami (120 min.)
Transfers van en naar de luchthaven van Orlando (120 min.)


